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PROCESOPTIMEREDE LAGERET MED WMS FOR AT UNDERSTØTTE STRATEGISK VÆKST

MED ENKLE ORD:  
VI HAR NU MEGET BEDRE STYR PÅ LAGERET.



SKØNHED I VÆKST 

Insight Cosmetics er Nordens største leverandør af negletek-
nologiske produkter og servicerer over 11.000 neglesaloner og 
skønhedsklinikker i hele Skandinavien og Nordeuropa, og har 
datterselskaber i Sverige, Norge, Tyskland og Østrig. 

Al administration og lager varetages i Danmark, hvor over 40 
medarbejdere hjælper kunder og brand-ambassadører med at få 
succes i skønhedsbranchen.

FRA GAMMELDAGS PAPIRPLUK TIL 
AUTOMATISERING

”Vi sender mellem 300 og 400 pakker om dagen, og flere ved 
spidsbelastninger, og det har vi gjort i mange år. Før i tiden kørte 
vi helt gammeldags papirpluk, Og vi voksede, og ønskede at 
vokse mere og mere … Det var uholdbart, og derfor var vi på 
udkig efter en stregkode/WMS-løsning til C5, så vi kunne optime-
re processerne. 

ADDvision havde og har en rigtig god stregkode/WMS-løsning, 
og derfor valgte vi at indlede et samarbejde – så enkelt var det,” 
siger Nis Juhl Lorenzen, CEO i Insight Cosmetics Group Europe.

MÅLET: SÅ EFFEKTIVT SOM MULIGT

I dag kører Insight med en stregkode/WMS-løsning, der er fuldt  
integreret med C5-løsningen og hvor processerne i høj grad  
er automatiserede.

”Hele vores centrale lagerhåndtering er bygget op om  
stregkode/WMS-løsningen. Det har været det primære mål for os 
at få det så effektivt som muligt. 

Nu fungerer det sådan, at vores kunder fra Danmark, Sverige,  
Norge, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz, og andre lande  
i Europa, bestiller varer gennem vores BtB web shop. 

Derfra kører hele flowet automatisk, fra kreditcheck til at varerne 
er gjort klar til at plukke og pakke,” forklarer Peter Gramkow, CFO i 
Insight Cosmetics Group Europe. 

AUTOMATISERING  – 
OG MASSER AF INFORMATION TIL 
VIRKSOMHEDSSTYRING

”På lageret kører vi med håndscannere og vi er faktisk pænt meget 
automatiserede – for alt går igennem scanneren til systemet. 

Fra varen ankommer fra producenten og skal modtages, og 
undervejs, hvis der er mangler eller defekter. Det rapporteres via 
scanneren direkte ind i systemet,” fortsætter Peter Gramkow.



SCANNERE HJÆLPER MED LAGEROPTIMERING – 
INDRETNING OG RUTER

Insight Cosmetics Group Europes lager er inddelt i bulk-lageret – 
hvor varerne står i større pakker – og et lager, hvor alle varerne står 
klar til pluk. Scannerne og systemet holder også øje med Reple-
nish, altså genopfyldning, varebestilling og optimering. Scannerne 
monitorerer, når der begynder at være småt på hylderne ved 
plukruterne, og så får Insight Cosmetics Group Europe fyldt op fra 
bulklageret med et afpasset antal varer

”Vi laver med jævne mellemrum lageroptimering, hvor vi lader 
scannere og systemet hjælpe os med at finde ud af, at visse varer 
skal flyttes, så vi får mere optimale plukruter til lagermedarbejder-
ne. Det er en løbende proces, så vi hele tiden gør det nemt og 
effektivt,” forklarer Peter Gramkow.

”Det seneste projekt, jeg har haft i gang, er at få styr på, HVAD 
der ligger i de enkelte pakker til kunden, når der er mere end én 
pakke. Når kunden eksempelvis modtager en palle med 5 pakker, 
så er det jo en enorm fordel for dem – og os – at vide, at i pakke 
1 ligger disse varer, i pakke 2 ligger nogle andre varer osv. Det 
system fungerer nu hos os,” siger Peter Gramkow tilfreds.



”VORES PROCESOPTIMERING ER  
EN SUCCES. ARBEJDSGANGE,  
INDSCANNING AF VARER,  
FEJLMINIMERING, RULLENDE  
STATUS, VAREMODTAGELSEN,  
INTERN GENOPFYLDNING.  
LAGERET FUNGERER HELT  
ENKELT MERE EFFEKTIVT.”

NIS JUHL LORENZEN, CEO,  
INSIGHT COSMETICS GROUP EUROPE



DEN STORE UDFORDRING – FOR ALLE

”Indkøbsmængder. Det handler om indkøbsmængder. Den store 
udfordring hos enhver handelsvirksomhed er – ligesom med 
mode – at vide, HVAD der kommer til at sælge. Og så have varer-
ne i de rigtige mængder.” slår Nis Juhl Lorenzen fast.

”Typisk er det naturligvis indkøb og marketing med Mina i spidsen, 
(Mina Zarrehparwar Lorenzen, stifter og indehaver), der har finge-
ren på pulsen. Hun bliver støttet i beslutningerne af historikken og 
systemet, i forhold til mængder af indkøb af de mange forskellige 
varer og varianter.

Det er dér, hvor jeg synes, at ADDvision er gode til at komme med 
nogle systemer, der understøtter vores forretning. Vi kan sige: det 
er dét her, vi gerne vil have, og ADDvision svarer: Ja, så bygger vi 
den løsning –  dét har vi prøvet før. De sørger også for nødvendig 
hardware, tager os igennem testforløb, og følger hele opgaven til 
dørs.

De er en god sparringspartner for os. Det er fedt med en virksom-
hed og nogle folk, der har en større berøringsflade hvad angår 
SCM, WMS og IT og dermed kan foreslå os ting, vi ikke selv lige 
havde tænkt over,” siger Nis Juhl Lorenzen.

STRUKTUREREDE OG PROFESSIONELLE  
I SAMARBEJDET 

Hos Insight Cosmetics Group Europe er CFO Peter Gramkow også 
tilfreds:

”Jeg synes, de er professionelle i de ting, de har med at gøre. 
Strukturerede. De er til at lave aftaler med – det er mit indtryk i 
løbet af vores samarbejde. Projekter kan jo godt skride – kan man 
så finde ud af, hvad der er rimeligt? Når et projekt tager længere 
tid, er det så os, der har ændret i briefen, eller ADDvision, der skal 
bruge mere tid på en ønsket funktion … og kan man snakke sig til 
rette om, hvad det betyder for deadlines og økonomi? Der synes 
jeg afgjort, at ADDvision er ordentlige … og tager fx et Power 
BI-projekt længere end forventet, så smider ADDvision ikke straks 
ekstra fakturaer afsted. Med mit ansvarsområde er det jo noget, 
jeg er godt tilfreds med,” forklarer Peter Gramkow.

EFFEKTEN AF LØSNINGEN? 
VI HAR MEGET BEDRE STYR PÅ LAGERET

”Vi er tilfredse med løsningen, for den understøtter vores strate-
giske ønsker om vækst og ramte vores oprindelige mål om at 
optimere lagerdelen af virksomheden. 

Det er jo selve arbejdsgangene, der overalt er blevet mere effek-
tive. Det er nu nemmere for os minimere fejl på lageret. Hurtigere  
for os at modtage varer og indscanne på lageret. Vores rullende 
status er også blevet mere effektiv, og det er nemmere for os, 
når vi laver intern genopfyldning. Vi har procesoptimeret overalt, 
og skal man sige det simpelt, med enkle ord, så har vi nu meget 
bedre styr på lageret,” fortæller Nis Juhl Lorenzen.



”HELE LAGERETS FLOW KØRER AUTOMATISK.”
PETER GRAMKOW, CFO,  

INSIGHT COSMETICS GROUP EUROPE



NÅR DU SAMARBEJDER MED ADDVISION

Tid. Tillid. Ekspertise. Det er det, vi gerne vil give vores kunder. 

Tid giver frihed og muligheder. Den tid opstår, når systemerne 
kører glat, kunderne er lykkelige og beslutningsgrundlaget er i 
topklasse. Din rolige tillid til, at løsningerne fungerer optimalt – at 
du kan regne med os og få fat i os, når du har brug for det. At vi 
er ærlige over for dig, når vi rådgiver dig … også når det betyder, 
at vi ikke kan tjene på det. Sammen med en ekspertise, der gør, 
at du aldrig bliver presset.

Hos ADDvision er vi forretningskonsulenter, managementkonsu-
lenter, systemarkitekter, projektledere og teknologiske eksperter. 
Du får glæde af hele erfaringsgrundlaget på over 30 år – hvor 
vi har rådgivet om processer, workflows, teknologi, optimering, 
integrationer, automatisering, effektivitet og forretningsudvikling – 
som kunde hos os. 

Vi har udviklet og leveret til nogle af de største i verden, til nogle af 
de mest specialiserede i Danmark, til det offentlige Danmark – ERP, 
WMS, integration, IT-Infrastruktur, hosting, outsourcing, serviceafta-
ler, rådgivning m.m. Vores helt store styrke er, at vi forstår tankegan- 
gen, DNA’et og forretningen i de driftige og dygtige virksomheder. 

Vi har nemlig erfaring, viden om og er eksperter i både de gamle 
platforme og de nye … så vi skubber dig ikke ud i beslutninger. 
Vi kan hjælpe dig til at blive på din eksisterende platform med 
dit eksisterende system. Eller hjælpe dig med ny platform, nyt 
system, og en overflytning, der kører glat. Når du er klar. 

Det er fundamentet for samarbejdet med os. Her møder du hver 
dag mennesker, der er i spidsen på de teknologiske områder, 
og som samtidigt hylder nogle lidt gammeldags dyder. Ansvar, 
punktlighed og service er grundpillerne i vores virksomhed og 
vores forhold til kunderne. Fokus, engagement og respekt præ-
ger vores daglige samarbejde med dig, kunden. Vi har arbejdet 
med IT hele vores karriere og er ærekære og stolte af det. Ikke 
blot på egne vegne, men også på vores kunders.
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Vi ved virkelig, hvad vi taler om. Vi er eksperter 
og totalleverandør i lagerstyring med WMS- 
løsninger til Dynamics C5, NAV og Business 
Central. I over 20 år har vi skabt rigtig gode 
resultater for en lang række virksomheder – 
på deres økonomi, effektivitet og fejlfrihed. 
Det er jo fordi, vi indgående kender problem- 
stillingerne. Derfor kan vi rådgive dig, så din 
løsning bliver optimal. Og ... ROI på vores  
løsninger er blot 6-12 måneder. 
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